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Zakończono rewitalizację Kamieniołomu w Zabierzowie!
Zgodnie z harmonogramem zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem
tzw. „Kamieniołomu” w Zabierzowie. Powstała tu m.in. nowa droga, drewniana promenada, ławki, oświetlenie i monitoring. Całkowity koszt tego zadania wyniósł 1 075
355 zł, z czego ok. 475 tysięcy złotych stanowiło dofinansowanie otrzymane w ramach
Programu Operacyjnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
Zakres prac obejmował: remont drogi dojazdowej i ścieżek, budowę promenady
drewnianej, utwardzenie terenu, budowę schodów, remont altan drewnianych, remont
kamiennego murka, remont bunkra w skale, budowę obiektów małej architektury, przebudowę sieci teletechnicznej, budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do toalety; budowę przyłącza do sieci elektroenergetycznej, rozbudowę oświetlenia, budowę budynku toalety publicznej oraz zagospodarowanie i aranżację terenów
zielonych. Wykonano również tymczasowy parking, a teren został dodatkowo objęty
monitoringiem. W związku z dużą ilością odwiedzających, Gmina ustawi dodatkowe pojemniki na śmieci, oprócz tych, które już zostały zamontowane. Niewątpliwie, tak zagospodarowany teren „Kamieniołomu” będzie wizytówką nie tylko sołectwa Zabierzów, ale i całej gminy.
Przypominamy, że ze względów m.in. sanitarnych woda w kamieniołomie nie nadaje się do kąpieli i dlatego obowiązuje jej zakaz.

Trwa nabór wniosków do PGN na wymianę
źródła ogrzewania na proekologiczne
W bieżącym roku kontynuowana jest realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Rozpoczęty w 2018 roku w naszej gminie PGN finansowany jest
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
Dofinansowanie można otrzymać na wymianę nieekologicznych palenisk
na paliwa stałe na nowe paleniska czyli ogrzewanie gazowe, pompy ciepła i kotły na biomasę. Niezbędne jest właściwe ocieplenie budynku lub przeprowadzenie docieplenia. Dlatego w budynkach osób chętnych
na skorzystanie z tego programu przeprowadzana jest ocena energetyczna przez firmę wskazaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. W ramach PGN planowano w latach 2018 – 2019 dofinansować wymianę 267 palenisk, jednak obecnie zdecydowano się przyznać
dotacje dla 292 właścicieli budynków. W gminie Zabierzów w trakcie realizacji jest 132 ze 142 planowanych na ten rok inwestycji. Obecnie przyjmowane są kolejne wnioski do tego programu. Jeśli ktoś złoży wniosek
w tym roku, to po przeprowadzeniu w jego budynku oceny energetycznej –
w tym lub w przyszłym roku - może spodziewać się podpisania umowy
i otrzymania dofinansowania w 2020 roku.

Rozprawa administracyjna
w sprawie budowy nowej drogi
startowej na lotnisku
14 czerwca 2019 w Krakowie odbyła się druga rozprawa
administracyjna ws. wydania decyzji środowiskowej dla budowy nowej drogi startowej na lotnisku Kraków Balice. Jej
wydanie jest niezbędne dla budowy nowej drogi startowej,
o którą zabiega Lotnisko. W rozprawie udział wzięli mieszkańcy gminy Zabierzów oraz przedstawiciele Urzędu Gminy Zabierzów, którzy są przeciwko budowie nowego pasa
w wariancie forsowanym przez lotnisko i chcą przebudowy
obecnej drogi startowej.
Rozprawa zakończyła się wymianą stanowisk i każda
ze stron pozostała przy swojej argumentacji. Teraz RDOŚ
w Kielcach będzie musiała zająć stanowisko w sprawie
wyboru wariantu inwestycji (centralny/północy) lub odrzucić wniosek Lotniska.
Jak na razie sprawa rozstrzygnięcia tego sporu jest
wielką niewiadomą i trudno ocenić jej zakończenie.

Unieważniony przetarg na
budowę ścieżki rowerowej
z Aleksandrowic do Balic
Budowa systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszo
– rowerowych wzdłuż drogi powiatowej od Aleksandrowic do skrzyżowania z drogą wojewódzką w Balicach – to
przedmiot przetargu ogłoszonego przez Urząd Gminy Zabierzów. Mimo, że budowa ścieżek wzdłuż drogi powiatowej nie podlega Gminie Zabierzów, jednak ze względu na
to, iż od 2015 roku Powiatowi nie udało się rozpocząć prac
a nawet nie została wykonana dokumentacja projektowa,
w 2019 roku Gmina Zabierzów przejęła wykonanie tej
inwestycji i ogłosiła przetarg. Zaplanowano realizację inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Trzy oferty przetargowe zostały otwarte w dniu 12 czerwca 2019.
Wielkość środków przeznaczonych na tę inwestycję to
3 mln 800 tys. zł, podczas gdy najniższa kwota zaproponowana przez wykonawcę to 11 mln 200 tys. zł. Przetarg
został unieważniony. Tak więc budowa ścieżki rowerowej
z Aleksandrowic do Balic w najbliższym czasie nie może
się rozpocząć.

Bolechowice:
ulica Siedliski jak nowa!
W ostatnich dniach zakończyła się przebudowa ul.
Siedliski w Bolechowicach. Wartość tej dużej inwestycji, trwającej od lutego 2019 to około 1 mln 700 tys. zł.
Na odcinku 590 m wykonana została cała konstrukcja jezdni, kanalizacja deszczowa, położono nową nawierzchnię z obustronnym krawężnikiem, przy czym
z jednej strony został wykonany chodnik.

Kubły i worki na śmieci
Przypominamy, że odpady zmieszane oraz pozostałości z segregacji należy gromadzić w kubłach
o pojemności 60, 120, 240 litrów (w zabudowie jednorodzinnej), w zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się
gromadzenie odpadów w pojemnikach o pojemności
1100 litrów, odpady komunalne zbierane selektywnie,
należy gromadzić w opisanych kubłach lub workach
o właściwym kolorze.
Jeżeli na terenie nieruchomości, której właściciel zdeklarował selektywną zbiórkę odpadów, zamieszkuje od
1 do 4 osób, właściciel nieruchomości w każdym wyznaczonym w harmonogramie terminie odbioru odpadów danej frakcji otrzyma: 1 worek koloru niebieskiego, 1 worek
koloru zielonego, 1 worek koloru żółtego oraz 1 worek koloru brązowego.
Jeżeli na terenie nieruchomości, której właściciel zdeklarował selektywną zbiórkę odpadów, zamieszkują więcej
niż 4 osoby, ilość worków – jaką otrzyma właściciel nieruchomości, wzrasta proporcjonalnie do wielokrotności ilości
mieszkańców zamieszkujących tę nieruchomość, w stosunku do ilości określonej powyżej.
Gdy liczba worków dostarczana przez firmę okaże się
niewystarczająca, można oddawać odpady segregowane
oraz biodegradowalne w workach zakupionych na wolnym
rynku (żółtych, zielonych, niebieskich, brązowych) lub
w opisanych kubłach.

Wyremontowane szkoły przed
nowym rokiem
Zakończył się remont w Szkole w Balicach. Została wymalowana klatka
schodowa i trzy pomieszczenia klasowe.
Podczas wakacji odświeżone zostaną pomieszczenia klasowe i klatka
schodowa w Szkole Podstawowej w Brzeziu. Został rozstrzygnięty przetarg
na wykonanie tego remontu.
W miesiącach wakacyjnych przeprowadzone zostaną także remonty w innych szkołach naszej gminy. W Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rząsce
zakres prac obejmuje: demontaż części ścian działowych, wykonanie ścian
działowych z betonu komórkowego, wymianę wykładzin podłogowych na
wykładziny z PCV, wymianę stolarki drzwiowej, remont dylatacji, roboty
malarskie – wykończeniowe, wymianę oświetlenia sali gimnastycznej, naprawę okładziny z płytek na cokole elewacji szkoły.
W budynku Szkoły Podstawowej w Brzoskwini odnowiona zostanie podłoga parkietowa i wymalowane pomieszczenia klasowe. Przed nowym rokiem
szkolnym wykonane zostaną też remonty w szkołach w Zabierzowie, Rudawie, Radwanowicach i Bolechowicach.
Została też podpisana umowa na wykonanie remontu świetlicy w Więckowicach. Remont obejmie malowanie pomieszczeń socjalnych i kompleksowe
odnowienie sali zebrań.

W programie gminnym – 3 tys. zł na
wymianę pieca - nie brakuje środków!
Każdy właściciel domu, który zdecyduje się na zakup i montaż kotła
gazowego kondensacyjnego, likwidując palenisko na paliwa stałe, może
otrzymać z Gminy dotację w wysokości do 3 tys. zł. Nie jest wymagane docieplenie domu, a formalności związane z uzyskaniem dotacji są bardzo proste.
Program ten został przyjęty przez Gminę Zabierzów pod koniec lutego, ponieważ Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska wycofał się ze wsparcia gmin
w finansowaniu Programu Ograniczenia Niskiej Emisji (PONE).
Do tej pory Urząd Gminy Zabierzów podpisał z mieszkańcami w ramach
programu gminnego 30 umów i czeka na kolejnych chętnych.
Dodatkowe środki można uzyskać z programu „Czyste Powietrze”, ale
wysokość dofinansowania zależna jest tu od dochodów.
Od 1 kwietnia działa w budynku Urzędu Gminy przy Rynku w Zabierzowie punkt informacyjny. Można tu dowiedzieć się, jak skorzystać z dofinansowania na wymianę paleniska w ramach programów, oferowanych mieszkańcom gminy Zabierzów. Można też pobrać wnioski dotyczące wszystkich
programów i uzyskać pomoc w ich wypełnieniu. Jeżeli mamy przy sobie
dowód osobisty, nr księgi wieczystej nieruchomości i nr konta, sprawę załatwimy „za jednym podejściem”.
Punkt mieści się na parterze, na prawo od wejścia do Urzędu, czynny
jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 12.00. Informacje można też
uzyskać telefonicznie. Tel. do punktu informacyjnego: 502 094 115.

Nowy punkt informacyjny przy wejściu do UG Zabierzów

Oferta na wakacje dla
seniorów w Klubie Senior+
Klub Senior+ nie planuje wakacyjnej przerwy. Zajęcia
będą się odbywać według ustalonego harmonogramu – poniedziałki i piątki od godz. 10.00 oraz wtorki i czwartki od
8.00 (zajęcia ruchowe ok. 60 min w małych kilkuosobowych grupach do godz. 12.00)
W okresie wakacyjnym w zajęciach seniorom
mogą towarzyszyć wnuki w wieku przedszkolnym
i wczesnoszkolnym.
Z pewnością nie zabraknie spacerów i krótkich wycieczek po gminie, warsztatów kulinarnych (tematy przewodnie: w lipcu warzywa i owoce na surowo, w sierpniu: jajko
– nie tylko kurze) a także zajęć artystycznych – w tym temacie królować będzie papieroplastyka i …niespodzianka.
W sierpniu poznawać będziemy tajniki florystyki.
Punktem kulminacyjnym zajęć będzie prezentacja bukietów Klubu Senior+ na święto 15 sierpnia.
Szczegółowe harmonogramy na kolejne miesiące dostępne są na stronie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie www.gops.zabierzow.org.pl.
Informacji dotyczących zajęć udziela Koordynator Klubu p. Jadwiga Kalemba telefonicznie nr 696 836 747 lub
osobiście w siedzibie Klubu ul. Kolejowa 11 (I p, domofon
nr 17).

Zmiany godzin zajęć
w Klubie Senior+
Od czerwca nastąpiła zmiana w dotychczasowym harmonogramie zajęć prowadzonych w Klubie Senior+ przy
ul. Kolejowej 11 w Zabierzowie. Zajęcia ruchowe z fizjoterapeutą odbywają się we WTORKI i CZWARTKI.
Ćwiczenia trwające około 60 minut dostosowane do możliwości każdego z uczestników prowadzone są w małych,
kilkuosobowych grupach pomiędzy godziną 8.00 a 12.00
W PONIEDZIAŁKI i PIĄTKI Klub zaprasza na zajęcia od
godziny 10.00. Klub zapewnia także dostęp do komputerów
i internetu. W pokoju wypoczynkowym można skorzystać
z dostępnych pozycji książkowych oraz gier towarzyskich.
Do udziału w zajęciach zapraszamy niepracujących
mieszkańców gminy Zabierzów powyżej 60 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Klub
zapewnia transport z miejsca zamieszkania na zajęcia
i z powrotem.
Dodatkowych informacji udziela Koordynator Klubu
p. Jadwiga Kalemba tel. 696 836 747.

Konkurs inicjatyw
senioralnych
Działania seniorów od strony organizacyjnej, merytorycznej i finansowej wspiera Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów. W 2019 roku na działalność seniorów przeznaczono kwotę ok. 200 tys. zł – to
o 70 tys. zł więcej niż w roku ubiegłym. Po raz czwarty
zorganizowany został konkurs inicjatyw skierowanych do
seniorów. Wpłynęło 21 ciekawych propozycji z dziedziny
promocji zdrowia, edukacji, kultury, bezpieczeństwa oraz
popularyzacji tradycji lokalnych. Zostały one dofinansowane kwotą 35 tys. zł.

Dotacja na zakup samochodu
dla OSP Karniowice
Sześć jednostek ochotniczych straży pożarnych z powiatu krakowskiego
otrzymało dofinansowanie do zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych,
w tym OSP Karniowice z gminy Zabierzów.
Dokumenty potwierdzające przyznanie dotacji odebrali w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie wójt Elżbieta
Burtan, prezes OSP Karniowice Przemysław Sitarski, wiceprezes OSP,
sołtys Karniowic i radny gminy Zabierzów Jacek Kozera oraz Naczelnik OSP
Rafał Preis. Dotacje symbolicznie wręczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik
oraz Łukasz Smółka – wicemarszałek województwa małopolskiego wraz
z małopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. Markiem Bębenkiem i Robertem Bażelą – p.o. Dyrektora Departamentu Pożyczek i Dotacji WFOŚiGW.
Gmina Zabierzów na zakup nowego samochodu przeznaczy 400 tysięcy złotych. Wysokość dotacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska wynosi 260 tys. zł, z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji wynosi 100 tys. zł, a z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego – 50 tysięcy złotych.

Od 1 lipca - wnioski o świadczenie
dobry start 300+, świadczenie
wychowawcze 500+, zasiłek rodzinny
oraz fundusz alimentacyjny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie informuje, że
wnioski na nowy okres świadczeniowy można składać od 1 lipca 2019 r.
wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy PUE ZUS,
Emp@tia empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP oraz wybranych systemów bankowych, natomiast w wersji papierowej od 1 sierpnia 2019 r. w siedzibie
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, ul. Cmentarna
2 w godzinach: poniedziałek od 7:00 do 17:00, wtorek - piątek od 7:00 do
16:00.
Zachęcamy do złożenia wniosku w formie elektronicznej, ponieważ jest
to najszybszy sposób na kontynuację wypłaty świadczeń.
Składając wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. świadczenie zostanie
wypłacone wraz z wyrównaniem od 1 lipca. Jeśli wniosek zostanie złożony
po 30 września, świadczenie będzie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku
bez wyrównania za minione miesiące.
Osoby, które mają ustalone prawa do świadczenia wychowawczego na
drugie i kolejne dzieci, również składają od 1 lipca 2019 r. jeden wniosek
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci.
Zasady przyznawania funduszu alimentacyjnego i zasiłku rodzinnego
pozostają bez zmian czyli - od 1 lipca wnioski w formie elektronicznej,
natomiast wnioski w formie papierowej będą przyjmowane od 1 sierpnia
w siedzibie Ośrodka.
Wszystkie wnioski na nowy okres zasiłkowy są dostępne na stronie GOPS
Zabierzów w zakładkach - dokumenty do pobrania.

Zachęcamy do obejrzenia najnowszych relacji filmowych na TVI Gminy Zabierzów dostępnych na stronie
internetowej Gminy Zabierzów www.zabierzow.gmina.pl
oraz na kanale YouTube Gminy Zabierzów.
Najnowsze filmy:
- Jubileusz XX- lecia Gminnej Orkiestry Dętej
- XI Dni Gminy Zabierzów
- Gminny Dzień Dziecka na Rynku w Zabierzowie
- XV Jubileuszowy EKO Jurajski Półmaraton w Rudawie

Budujemy, remontujemy
Dobiegają końca remonty dróg gminnych zaplanowane na
bieżący rok. Wyremontowano 21 odcinków dróg na terenie
poszczególnych miejscowości gminy Zabierzów. Termin zakończenia
zawarty w umowie z wykonawcą to połowa lipca 2019.
Zakończył się remont ul. Oświecenia w Rząsce. Wymieniono
nawierzchnię jezdni oraz chodnika.
W Szczyglicach zakończono remont ul. Długiej, wybudowano
chodnik wraz z kanalizacją deszczową, wyremontowano zatokę
autobusową.
Zakończyła się przebudowa ul. Rycerskiej w Karniowicach.
Wykonano około stumetrowy odcinek chodnika, zatokę autobusową,
przejście dla pieszych, utworzono miejsca postojowe.
W sierpniu rozpocznie się remont ul. Słonecznej w Rząsce.
Wykonany będzie chodnik najazdowy, kanalizacja opadowa,
wyremontowana zostanie nawierzchnia bitumiczna.
Rozstrzygnięto przetarg na wykończenie budynku zaplecza
sportowego KS Topór Aleksandrowice. Po podpisaniu umowy
z wykonawcą zostaną wykonane prace instalacyjne i wykończeniowe
wewnątrz budynku, zagospodarowanie i oświetlenie terenu wraz
z dojściem do budynku. Ostatnim etapem będzie wyposażenie szatni
i pralni.
W Kleszczowie powstaje świetlica wiejska. Budynek został
doprowadzony do stanu deweloperskiego. Trwają przygotowania
do ogłoszenia przetargu na prace wykończeniowe i zagospodarowanie
terenu wokół budynku. Świetlica w Kleszczowie zostanie oddana do
użytku pod koniec tego roku.
Ogłoszono
kolejny
przetarg
na
budowę
boiska
wielofunkcyjnego w Pisarach. Poprzedni został unieważniony ze
względu na zbyt wysokie kwoty zaproponowane przez wykonawców.

Akcja LATO 2019 w świetlicach
środowiskowych
W Gminie Zabierzów, w poszczególnych jej miejscowościach
działają świetlice środowiskowe.
Przez okres całego roku w świetlicach mieszczących się głównie
w budynkach sołeckich, odbywają się zajęcia taneczne, muzyczne,
plastyczne, teatralne, filmowe, integracyjne i profilaktyczne, warsztaty, wycieczki i turnieje sportowe. W zajęciach uczestniczą w szczególności dzieci uczęszczające do szkół podstawowych. Zajęcia odbywają się przeważnie 2 razy w tygodniu i trwają 3 godziny.
Na okres wakacji letnich wychowawcy świetlic przygotowują dla
dzieci specjalny program. Oprócz wymienionych wyżej zajęć, dzieci
uczestniczą w wycieczkach krajoznawczych, imprezach kulturalnych,
warsztatach wyjazdowych i obozach sportowych. Wyjazdy wzbogacane są elementami profilaktyki uzależnień oraz bezpieczeństwa.
Każda ze świetlic dysponuje kwotą 1500 zł, którą może przeznaczyć np. na bilety wstępu dla wychowanków oraz kwotą 1600 zł na
transport do wybranych miejsc. Pracę świetlic finansuje i koordynuje
Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Zabierzowie.

Letnie wydarzenia kulturalne
Samorzdowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza mieszkaców do udziau w wydarzeniach organizowanych latem w Zabierzowie i okolicy. Szczegóy na stronie:
www.sckipgz.zabierzow.org.pl

Inwestycje na drogach
krajowych, wojewódzkich
i powiatowych w naszej gminie
Na terenie gminy Zabierzów zlokalizowane są drogi publiczne:
krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne oraz drogi wewnętrzne. Drogi gminne publiczne i wewnętrzne podlegają wójtowi gminy, natomiast pozostałymi zarządzają instytucje zewnętrzne. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg
na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy
Zabierzowa, a także przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy zabezpieczeń akustycznych w ciągu drogi ekspresowej S52 w Szczyglicach, Rząsce i na węźle Balice I. Realizowane są też prace zmierzające do budowy chodników wzdłuż
DK79 w Młynce, Rudawie i Zabierzowie. Drogą wojewódzką na
terenie gminy Zabierzów jest DW774 (ul. Kmity w Szczyglicach
i Zabierzowie, ul. Na Lotnisko w Balicach, ul. Kpt. Medweckiego
w Balicach). Zarząd Dróg Wojewódzkich prowadzi obecnie prace związane z budową ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż tej drogi
w ramach trasy VeloRudawa oraz opracowuje nowy przebieg tej
drogi wojewódzkiej na odcinku w Balicach. Dróg powiatowych
mamy w gminie dziewięć. W 2019 roku będą kontynuowane lub
rozpoczęte m. in. następujące inwestycje na drogach powiatowych:
przebudowa drogi powiatowej w Rząsce i Szczyglicach, budowa
ciągu pieszo-rowerowego w Aleksandrowicach i Balicach, budowa
chodników w Balicach, Brzezince, Więckowicach i Zelkowie.

Osuwisko na cmentarzu
w Rudawie
Ulewy, jakie przeszły pod koniec maja przez gminę Zabierzów, spowodowały osuwisko na cmentarzu w Rudawie. Popękała ziemia i osunęła się skarpa. Podmyte zostały cmentarne alejki
i pojawiły się rysy na grobowcach. Na ratunek pośpieszyli natychmiast druhowie z kilku jednostek OSP, którzy taśmami ogrodzili
cmentarz oraz zabezpieczyli skarpę.
W dniu 30 maja w Urzędzie Gminy zwołano posiedzenie Gminnego Zespołu Kryzysowego. Uczestniczyli przedstawiciele władz
gminnych, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Sanepidu, Powiatowy Inspektor Sanitarny, przedstawiciel Powiatowego Nadzoru Budowlanego, Zarządu Cmentarzy Komunalnych,
ks. proboszcz Andrzej Badura i przedstawiciel Krakowskiej Kurii
Metropolitalnej (cmentarz w Rudawie jest cmentarzem parafialnym). Dyskutowano na temat zagrożenia dalszymi osuwiskami,
możliwości zabezpieczenia grobów przed pękaniem i osuwaniem
się skarpy a nawet nad możliwością ekshumacji niektórych pochówków. Największym problemem jest sfinansowanie wszelkich
działań. Nie doszło jednak do żadnych konkretnych ustaleń.
Obecnie osuwisko się zatrzymało, do czego z pewnością przyczyniła się słoneczna, upalna pogoda oraz powierzchniowe zabezpieczenie terenu przez strażaków folią i workami z piaskiem.
Gmina Zabierzów zleciła prywatnej firmie przeprowadzenie badań
geologicznych i odwiertów w celu określenia rodzaju podłoża geologicznego cmentarza oraz ustalenia dokładnych przyczyn wystąpienia osuwiska i możliwości zabezpieczenia terenu. Wyniki badań
zostaną przesłane do Państwowego Instytutu Geologicznego, który
potwierdzając wystąpienie osuwiska nanosi je na specjalistyczne
mapy, co umożliwia dalsze działania.
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